
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CONCURSO CARTAS PARA O MEIO AMBIENTE
30 ANOS DA ECO-92

REGULAMENTO

I – DA REALIZAÇÃO
Art. 1º O Concurso Cartas para o Meio Ambiente – 2021 é uma realização da Prefeitura de
Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA.

II – DO TEMA
Art. 2º O Concurso Cartas para o Meio Ambiente - 2021 tem como tema “30 Anos da ECO-92”

III - JUSTIFICATIVA
Art. 3º A Conferência de Estocolmo em 1972 representou o primeiro grande passo em busca
da superação dos problemas ambientais. Até então, era comum pensar que os recursos
naturais eram inesgotáveis e que a Terra suportaria toda ação humana. Foi somente a partir da
reunião de Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que
a temática ambiental passou a integrar a agenda política internacional. A Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92 ou Eco-92, ocorreu em 1992
e foi o maior evento realizado no âmbito das Nações Unidas até então. Delegados de 172
países e 108 chefes de Estado, além de 10 mil jornalistas e representantes de 1.400 ONGs,
estiveram presentes no Riocentro, enquanto membros de 7 mil ONGs e boa parte da
população do Rio de Janeiro, de várias cidades do Brasil e de outras partes do mundo
reuniram-se no Fórum Global. Teve como tema central a discussão sobre o desenvolvimento
sustentável e como reverter o processo de degradação ambiental em escala planetária. Dentre
os principais documentos produzidos está a Agenda 21, que representa um compromisso entre
as diferentes nações participantes, propondo soluções e alternativas em favor da
sustentabilidade, como uma ferramenta de planejamento participativo. Em 2022 comemora-se
30 anos da Eco-92 e o setor da Educação Ambiental da SEMMA propõe o Concurso Cartas
para o Meio Ambiente, direcionado a população caxiense para que repense o que ocorreu e
quais foram as mudanças do meio ambiente nos últimos anos. Por fim, fazemos um convite
direcionado às pessoas da nossa cidade para escrever cartas nas quais devem ressaltar a sua
experiência de conexão com a natureza e mostrar quais são as atitudes que elas estão
tomando para preservar o nosso meio ambiente, contribuindo assim com o equilíbrio do nosso
planeta.

IV - OBJETIVO
Art. 4° A edição de 2021 do concurso Cartas para o Meio Ambiente tem como objetivos:
a) Sensibilizar a população sobre a importância do cuidado e da preservação do nosso meio
ambiente;
b) Promover momentos de reflexão e tornar a natureza um local de refúgio, nos tornando
pessoas mais positivas e confiantes;
c) Buscar exemplos de atitudes cidadãs com o meio ambiente;
d) Resgatar momentos e valorizar a memória histórica dos moradores.



V – DO PÚBLICO REFERENCIAL
Art. 5º O Concurso Cartas para o Meio Ambiente – 2021 é um concurso aberto a todos os
cidadãos caxienses acima de 18 anos.

Art. 6° A participação no concurso será efetivada mediante entrega das cartas dentro dos
prazos estabelecidos neste Regulamento.

Parágrafo único. É vedada a participação de qualquer servidor da Prefeitura de Caxias do Sul
lotado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA (provimento efetivo, cargo em
comissão ou estagiário) e dos jurados constituintes da Comissão Julgadora.

VII – DAS INSCRIÇÕES
Art. 7º A participação no concurso será efetivada mediante realização da entrega das cartas de
14 de junho (segunda-feira) até o dia 10 de setembro (sexta-feira) de 2021.

Art. 8º Os participantes deverão entregar suas cartas nas urnas disponibilizadas nos seguintes
pontos de coleta:
a) supermercados inscritos no Sindigêneros
b) na Prefeitura de Caxias do Sul, Rua Alfredo Chaves, 1333
c) na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na Gerência de Educação Ambiental no 1º
Andar, na avenida Ruben Bento Alves, nº 8308, no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul.

Parágrafo único. Em caso de dúvidas entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente através do telefone (54) 3901-1445 ramal 220 ou através do email:
eduamb.semma@gmail.com.

Art. 9º A inscrição somente será aceita mediante a entrega da carta juntamente com a ficha de
inscrição, que deve ser descrita no verso da carta, e deve conter obrigatoriamente: nome
completo do participante, contato (telefone e/ou e-mail), data de nascimento e endereço
completo.

VI – DAS CONDIÇÕES
Art. 10º A carta deverá ser escrita à mão, em primeira pessoa e conter relatos sobre
experiências e vivência pessoais de atitudes e ações individuais e coletivas que trouxeram
benefícios ao meio ambiente durante os últimos 30 anos.

Art. 11º A carta deve conter título (centralizado), nome do autor (alinhado à direita) e ter no
máximo 20 linhas, sendo escrita de preferência em papel pautado ou folha em branco A4.

Parágrafo único. Segue abaixo exemplo de cabeçalho para a carta.

TÍTULO

NOME DO AUTOR

TEXTO DA CARTA

Art. 12º A participação no concurso será efetivada mediante entrega da carta nas mesmas
disposições acima e contendo as informações da ficha de inscrição.

Art 13º Não serão aceitas cartas que contiverem plágio de outros textos ou trabalhos.

IX - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Art. 14º As cartas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por representantes
da SEMMA e das áreas de comunicação, indicados pela organização do Concurso, passando
por duas etapas de avaliação.

Art. 15º A primeira etapa será eliminatória de acordo com os seguintes critérios:
a) Coerência com a temática;



b) Regras deste regulamento.

Parágrafo único. As cartas que não estiverem com a letra legível e conterem vários erros
ortográficos serão desclassificadas nesta etapa.

Art. 16º Na segunda etapa, a comissão julgadora apreciará e selecionará 30 trabalhos de
acordo com os critérios abaixo:
a) Relação com o tema proposto;
b) Qualidade na escrita e que tenha uma mensagem de reflexão.

Art. 17º Cada critério descrito no Art. 20º poderá receber a seguinte pontuação:
a) Relação com o tema proposto: 0 a 6 pontos;
b) Qualidade na escrita e que tenha uma mensagem de reflexão: 0 a 4 pontos.

Art. 18º Em caso de empate na nota final, em que resultem mais de 30 cartas, terão
preferência as cartas que, na seguinte ordem:
a) tiverem maior nota, isoladamente, no critério “relação com o tema proposto”;
b) tiverem maior nota, isoladamente, no critério “qualidade na escrita e que tenha uma
mensagem de reflexão”;
c) sorteio.

X – DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 19º Os escritores serão avisados que seus trabalhos foram selecionados por meio das
formas de contato que estiverem no verso da carta, sendo de responsabilidade do autor
disponibilizar formas de contato verídicas e diretas.

Art. 20º As cartas premiadas serão divulgadas através de um livro digital em um evento
realizado na Prefeitura de Caxias do Sul, sem data definida, e um livro físico, que será lançado
na Semana do Meio Ambiente de 2022.

XI - PREMIAÇÃO
Art. 21º Os 30 (trinta) trabalhos com a melhor nota serão selecionados para fazer parte do livro
digital e físico, que serão lançados em 2022.

Art. 22º Todos os escritores selecionados irão receber certificado, acesso ao livro digital e físico
e um prêmio surpresa.

XII – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 23º A Comissão Organizadora é constituída por representantes da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente – SEMMA.

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24º Os casos eventualmente omissos neste regulamento serão resolvidos pela entidade
promotora, por meio da Comissão Organizadora.

Parágrafo único. Tanto as decisões da entidade promotora, por meio de sua Comissão
Organizadora, como as da Comissão Julgadora, não serão passíveis de recurso ou qualquer
tipo de revisão.

Art. 25º Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com a temática do
concurso, “30 Anos da ECO-92”. Todo autor, ao inscrever sua obra para participar deste
Concurso, assume, particular, pessoal e, exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade,
civil e/ou criminal, relacionada com pessoas, animais e/ou objetos retratados na obra,
decorrentes da concepção, criação ou divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais
responsabilidades a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SEMMA, seus diretores, suas associações filiadas, associação organizadora,
patrocinadores e qualquer órgão de imprensa ou de divulgações vinculadas à promoção do
concurso Cartas para o Meio Ambiente – 2021.



Art. 26º Todas as cartas, premiadas ou não, ficarão para o acervo da SEMMA, podendo ser
utilizadas pelos promotores do evento, em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigação de
cachês, taxas ou direitos para os autores. A SEMMA se compromete a publicar sempre o nome
do autor das cartas.

Art. 27º Caso seja levantada qualquer hipótese de inveracidade das cartas, estas serão
automaticamente desclassificadas, e a Comissão Organizadora fica isenta de eventuais
responsabilidades. Não serão aceitos pseudônimos.

Art. 28º A inscrição no concurso Cartas para o Meio Ambiente – 2021 implica imediata adesão
a todas as condições estabelecidas neste Regulamento, bem como às decisões da entidade
promotora e Comissão Julgadora.

Art. 29º Dúvidas quanto a este Regulamento deverão ser elucidadas junto à entidade
Organizadora.

Caxias do Sul, junho de 2021.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


